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Občiansky štát a moderné právo
Charakteristika základných pojmov
• Moderný štát a moderné právo = výsledok industrializácie

• Prechod od agrárnej civilizácie k priemyselnej civilizácii
• Demografická explózia, urbanizácia, továrenská veľkovýroba, 

technologický pokrok
• Zánik feudálneho spoločenského zriadenia a nástup 

kapitalistického systému
• Súkromné právo

• Súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov
• Zákonná úprava oprávňujúca privlastnenie si zisku 

jednotlivcom
• Systém zmlúv slúžiacich na realizáciu výrobnej činnosti s 

možnosťou najímať a prepúšťať robotníkov



Občiansky štát a moderné právo
Charakteristika základných pojmov

• Verejné právo
• Zrušenie stavovského systému, rovnosť pred zákonom bez ohľadu na 

majetok, pôvod, náboženstvo
• Každá FO = občan so základnými ľudskými právami a podstatnými 

politickými právami
• Suverenita ľudu – zdrojom moci v štáte je ľud, národ, občania

• Modernizácia práva
• Prelom 18. a 19. storočia – právo už prestáva vynucovať 

komunita, právo stráca povahu jednotného normatívneho 
systému (právo, morálka, náboženstvo)
• Štát a jeho orgány právo tvoria a vynucujú
• Právo (súkromné a verejné) = nástroj štátu a prostriedok zmien, resp. 

vývoja spoločnosti
• Systematická kodifikácia práva v záujme princípu právnej istoty 



Občiansky štát a moderné právo
Revolúcia 1848/1849

• Sociálna revolúcia
• Kvalitatívna a systémová zmena sociálno-ekonomického poriadku, 

ktorej jadrom je zmena vlastníckeho systému (hospodárskej moci), 
zmena nositeľa politickej moci (triedy, spoločenskej vrstvy) a formy 
vlády

• Revolúcia 1848/1849 ako počiatok konštitucionalizmu
(ústavnosti)
• Dohoda medzi pôvodným suverénom (panovník) a snemom 

(poststavovský, nie občiansky)
• Stále prevaha právomoci panovníka – obmedzený panovnícky 

konštitucionalizmus
• Silné rezíduá feudalizmu v sociálnej oblasti
• Právny poriadok – hierarchicky usporiadaný systém právnych noriem, 

ústava na vrchole



Občiansky štát a moderné právo
Bratislavská marcová ústava (1848)

• Prijatá na poslednom stavovskom sneme po vypuknutí revolúcie v 
Pešti (15.3.1848)ako súbor 31 zákonných článkov
• Zákonné články rušiace feudalizmus (rovnosť pred zákonom, 

súkromné vlastníctvo)
• Urbárske poddanské služobnosti
• Cirkevné desiatky
• Zemepanské súdnictvo
• Zavedenie všeobecného zdanenia
• Zrušenie aviticity

• Zákonné články zakotvujúce nezávislý Uhorský štát
• Uhorsko = nezávislý štát s vlastnou vládou, ministrami, 

zákonodarným orgánom, panovníkom a jeho zástupcom (palatín)
• Volebné právo – cenzus pôvodu, majetku a vzdelania; občiansky 

parlament (dolná snemovňa)



Občiansky štát a moderné právo
Bratislavská marcová ústava (1848)

• Forma vlády (systém najvyšších štátnych orgánov a vzťahov 
medzi nimi)
• Hlava štátu

• Panovník – posvätný a nedotknuteľný, výhradné právo navrhovať, 
potvrdzovať a vyhlasovať zákony, obmedzenie v exekutíve (vláda)

• Výkonná moc
• Uhorské ministerstvo – prezident + 8 ministrov; zodpovednosť 

dolnej snemovni; kontrasignácia aktov panovníka
• Zákonodarná moc

• Uhorský snem – dvojkomorový (horná komora - dedičný princíp; 
dolná komora – voľby, cca. 6 % obyvateľstva malo volebné právo)

• Súdna moc
• Zrušenie zemepanského súdnictva, princíp nezávislosti sudcov 

(menovanie, rovnosť občanov pred súdmi)



Občiansky štát a moderné právo
Osud marcovej ústavy – potlačenie revolúcie

• Ústava a práva nemaďarských národov
• Liberalistický koncept základných práv – pre jednotlivcov, nie pre národ 

(kolektívne práva)
• 11.4.1848 – cisár Ferdinand V. podpísal ústavu, nová koaličná vláda grófa 

Ľudovíta Baťáňa
• Jún 1848 – novozvolený Uhorský snem a jeho zákony narazili na odpor 

Viedne
• Emitovanie vlastných peňazí, vlastná centrálna banka, snaha vybudovať vlastnú 

armádu
• 31.8.1848 – memorandum o rozpore marcovej ústavy s Pragmatickou 

sankciou, ich vyhlásenie rakúskou vládou za neplatné
• Sept. 1848 – eskalácia napätia, demisia vlády, Výbor na obranu vlasti, 

ustanovenie mimoriadneho komisára (gróf Franz Lamberg) a jeho 
lynčovanie davom v Pešti

• 1. a 3.10.1848 – porážka revolúcie vo Viedni, rozpustenie snemu a 
výnimočný (vojnový) stav v Uhorsku



Občiansky štát a moderné právo
Stadionova ústava

• 2.12.1848 – abdikácia Ferdinanda V., korunovácia Františka Jozefa 
I. za cisára a kráľa
• Uhorský snem vyhlásil tieto úkony za neplatné, boj proti rakúsku

• Cisár a predseda vlády Felix Schwarzenberg sa rozhodli pre 
obnovenie absolutizmu a unitarizmu
• 4.3.1849 - Oktrojovaná ústava, tzv. Stadionova (podľa ministra 

vnútra) – vydaný z moci panovníka bez konzultácie so snemom
• Derogácia marcovej ústavy

• Návrat k Rakúskemu cisárstvu – unitárny štát s národným 
centralizmom (spoločné občianstvo, jednotné colné a obchodné 
územie, právny poriadok a súdny systém), žiadne osobitné postavenie 
pre Uhorsko

• Zachovanie zrušenia poddanstva a rovnosť občanov pred 
zákonom, no obmedzenie politických práv (vysoký majetkový cenzus 
pri volebnom práve)



Občiansky štát a moderné právo
Vyhlásenie nezávislosti Uhorska

• Stadionova ústava nevstúpila do platnosti – išlo však o 
odmietnutie prestavby štátneho zriadenia cisárstva

• Reakcia – 14.4.1849, zasadnutie Uhorského snemu v Debrecíne
• Zákon o detronizácii Habsburgovcov - zbavenie trónu, strata 

občianskych práv, vyhostenie z krajiny
• Vyhlásenie nezávislosti Uhorska - samostatný subjekt 

medzinárodného práva
• Ľudovít Kossuth – hlava štátu (prezident-gubernátor), nová vláda

• Odmietnutie národnostných požiadaviek a federalizácie 
Uhorska (národnostný zákon z 28.7.1849 – maďarčina 
privilegovaný jazyk, no povolenie aj nemaďarských jazykov)

• 13.8.1849 – vojenská porážka revolučných síl pri Világoši (ruská 
intervencia), diktatúra gen. Haynaua – represálie (poprava Baťána 
a 120 predstaviteľov revolúcie), štatárium v krajine



Občiansky štát a moderné právo

Vývoj do roku 1867
• Vojenská diktatúra a provizórium

• Uplatnenie teórie o strate suverenity (Verwirkungstheorie)
• Vojenská diktatúra (13.8.1849 – začiatok r. 1850)
• Provizórium – dočasná organizácia civilnej správy 

zavedená nariadením ministra vnútra Alexandra Bacha, 
začlenenie Uhorska späť do sústavy absolutistickej 
monarchie (do januára 1853)

• Definitívne usporiadanie (19.1.1853) – obsahovo totožná 
s predošlým obdobím, Uhorsko na čele s menovaným 
miestodržiteľom, status provincie

• 1.5.1854 – zrušenie vojnového stavu v Uhorsku a s ním 
spojeného obmedzenia výkonu politických práv 



Občiansky štát a moderné právo
Neoabsolutizmus

•Postupné posilňovanie postavenia a právomocí cisára
•3 kabinetné listy z 20.8.1851 – ministri zodpovední cisárovi (nie 

zastupiteľskému orgánu)
•Silvestrovské patenty (31.12.1851)

•Odvolanie Stadionovej ústavy, rovnosť občanov pred zákonom a 
zrušenie poddanstva ostali

•Zrušenie listiny základných práv
•Usporiadanie formy vlády a štátneho zriadenia Rakúskeho cisárstva

•Cisár z Božej milosti, absolútny panovník stojaci nad zákonom
•Unitarizmus – nedeliteľnosť  a nerozlučiteľnosť cisárstva
•Posilnenie vojska, polície a žandárstva
•Posilnenie byrokratického aparátu
•Obnova postavenia cirkvi výmenou za podporu cisárovej moci 

(konkordát, 1855)



Občiansky štát a moderné právo

Obnova konštitucionalizmu
•Zahraničnopolitické udalosti spôsobili krízu režimu – pád Alexandra 

Bacha v auguste 1859
•Októbrový diplom (1860)

•Slávnostné zrieknutie sa asbsolutizmu, Pragmatická sankcia, rovnosť pred 
zákonom a zrušenie poddanstva, krajinské snemy a ríšska rada

•Februárová (Schmerlingova) ústava (26.2.1861)
•Oktrojovaná ústava, bez občianskych práv a slobôd, exekutíva v rukách 

cisára, ktorý mohol vládnuť aj bez parlamentu, vláda nebola zodpovedná 
dvojkomorovej Ríšskej rade

•22.8.1861 - Obnovenie autokratického centralizmu (rozpustenie 
uhorského snemu, zrušenie autonómie Uhorska) po odmietnutí 
ústavy

•1865 – zrušenie februárovej ústavy a provizória, zvolanie snemu s 
cieľom obnovy konštitucionalizmu a parlamentnej formy vlády



Občiansky štát a moderné právo
Rakúsko-uhorské vyrovnanie z r. 1867

• Existujúce modely riešenia otázky štátneho zriadenia
• Centralizovaný zložený spolkový štát (Uhorsko = spolkový štát s 

právomocami závislými od rozhodnutia Viedne) – neúspech
• Federalizácia ríše - federácia z historických krajín / federácia 

rovnoprávnych národných štátov
• Najjednoduchšie riešenie – dohoda dvoch najsilnejších národov a ich 

historických krajín – Rakúska a Uhorska
• 11.2.1867 – cisár menuje grófa Július Andrásyho za maďarského 

ministerského predsedu – vyrokovanie kompromisu (vyrovnania)
• 18.2.1867 – obnovenie marcovej ústavy z r. 1848 v Uhorskom sneme
• 20.3.1867 – Uhorský snem schválil 69 článkov vyrovnania (zák. čl. 12/1867 

o rakúsko-uhorskom (maďarskom) vyrovnaní)
• 8.6.1867 – korunovácia Františka Jozefa I. za uhorského kráľa, 28.7. 

podpísal zák. čl. 12/1867 
• Decembrová ústava (1867) v rakúskej časti monarchie – súčasťou bol aj 

zákon o spoločných záležitostiach a ich vybavovaní



Občiansky štát a moderné právo

Rakúsko-uhorské vyrovnanie z r. 1867
• Rakúsko-uhorské mocnárstvo (ríša) – štátoprávny dualizmus 

(dva samostatné štáty spojené spoločnými orgánmi výkonnej 
moci)
• Transformácia zo štátneho zväzku (spoločného štátu) na 

zväzok štátov (reálnu úniu)
• Spojujúce prvky reálnej únie

• Osoba panovníka (cisár i kráľ)
• Ministerstvá vojny, financií a zahraničných vecí
• Centrálna banka
• Menová a colná únia

• 3 dimenzie vyrovnania
• Štátoprávne, finančné, hospodárske (spoločný rozpočet)



Občiansky štát a moderné právo

Uhorský konštitucionalizmus za dualizmu
• Konštitučná monarchia so silným postavením panovníka

• Panovník – hlava štátu, vrchný veliteľ vojska, zákonodarná iniciatíva, 
podpisovanie zákonov, právo rozpustiť parlament, menovať vládu, sudcov a 
štátnych zástupcov, právo amnestie

• Vláda – zodpovedná Národnému zhromaždeniu, na čele ministerský predseda 
(prípadne panovník – vtedy korunná rada), aj úradnícke vlády

• Zákonodarný zbor – horná (dediční členovia) a poslanecká snemovňa (volená, 
3 a potom 5 rokov funkčné obdobie),  od r. 1874 cenzy majetku, pohlavia, veku, a 
povolania (aktívne volebné právo len cca. 5-6 % obyvateľov), pri pasívnom 
volebnom práve aj nutná znalosť maďarčiny, volebná geometria, verejný výkon 
volebného práva

• Najvyšší účtovný a kontrolný dvor (od r. 1870)
• Reforma súdnictva a štátneho zastupiteľstva – oddelenie súdnictva a 

správy, správne súdnictvo, reforma trestného práva, štátne zastupiteľstvo 
od r. 1871 (kráľovský fiškalát) pri jednotlivých súdnych inštanciách



Slovenské 
ústavné 

protoprávo



Občiansky štát a moderné právo
Slovenské národné požiadavky
• Presadzovanie maďarčiny od r. 1792 vedie k budovaniu 

štátu s maďarským etnickým charakterom
• Slováci reagovali do r. 1848 žiadosťami najmä v 

oblasti práva používať vlastný jazyk
• 1840 - návrh uhorskému snemu

• Význam slovenčiny pre spravodlivý proces a 
hospodársku expanziu

• 1842 - Slovenský prestolný prosbopis
panovníkovi)
• Predložený v mene slovenských evanjelikov
• Zameranie na kultúrnu, cirkevnú a úradnú oblasť 



Občiansky štát a moderné právo
Regionálne žiadosti

• Reakcia na Bratislavskú marcovú ústavu (1848) – žiadosť o 
prehĺbenie reforiem a ich rozšírenie do národnostnej oblasti, no 
ešte nie štátoprávny program
• Liptovské žiadosti (28.3.1848)

• Prijaté pod gesciou Milana Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši
• Uznanie svojbytnosti slovenského národa, jeho zastúpenie na sneme, 

vyučovanie v slovenskom jazyku na ľudových školách, úradoch, 
vydávanie zákonov v slovenčine

• Nitrianske žiadosti (apríl 1848)
• Prijaté z iniciatívy Jozefa Miloslava Hurbana v brezovej pod Bradlom
• Slovenčina na úradoch a súdoch, zastúpenie na sneme, slovenčina na 

vyšších školách, reciprocita výučby slovenčiny a maďarčiny, 
slovenčina na sneme, slovenská zástava a sociálne požiadavky 
(zrušenie poddanstva kopaničiarov)



Občiansky štát a moderné právo

Žiadosti slovenského národa
• Národnorevolučný program Slovákov (1848/1849), prijatý v Liptovskom 

Sv. Mikuláši 10.5.1848
• Slovenský národ = pranárod krajiny, rovnosť uhorských národov –

krajinský snem bratských národov
• Národné snemy, národné farby a vojsko, vytýčenie hraníc národných 

celkov – deľba krajinských a národných kompetencií, snaha pretvoriť 
Uhorsko na zložený štát (federáciu), pozostávajúci z národných štátov

• Princíp suverenity ľudu – všeobecné volebné právo pre mužov vo 
voľbách do krajinského snemu

• Práva a slobody občanov – sloboda tlače, zhromažďovania a 
združovania, nedotknuteľnosť osoby

• Uzákonenie materinskej reči ako úradného jazyka, národné školstvo
• Zrušenie poddanstva neurbariálnych poddaných a navrátenie ich pôdy



Občiansky štát a moderné právo

Slovenská národná rada 1848/1849
• Vrcholný orgán slovenského štátoprávneho programu 

(16.9.1848 vo Viedni)
• Revolučný orgán politickej reprezentácie slovenského národa
• Prvý celoslovenský národný orgán, usilujúci sa o národnú 

štátnosť
• 19.9.1848 – Ľ. Štúr vyhlásil v mene SNR nezávislosti 

Slovenska od Uhorska na Myjave
• Revolučné vystúpenie proti Uhorsku, vypovedanie štátneho 

zväzku, celonárodné povstanie
• Výkonná a vládna moc na území pod kontrolou slovenských 

dobrovoľníkov – spolupráca s panovníkom, od neho sa 
žiadalo aj splnenie Žiadostí slovenského národa



Občiansky štát a moderné právo
Slovenská otázka do konca roka 1849

• Projekty z cisárskeho dvora
• November 1848 – Schwarzenberg, Stadion, Bach – návrhy na samosprávne 

národnostné dištrikty, liberálne občianske slobody, rovnoprávnosť národov a 
sľuby federalizácie ríše

• December 1848 – gróf Majláth a jeho návrh; nadväzujú cisárove návrhy z 
prelomu rokov 1848/9 – samosprávne dištrikty severouhorských Slovanov, 
vlastný snem dištriktu karpatských Slovanov, slovenský jazyk na úradoch i v 
školách

• Marcový prosbopis slovenských národovcov (1849)
• Pôvodne samostatná korunná krajina (Slovenské veľkokniežatstvo), no po prijatí 

Stadionovej ústavy len uznanie slovenského národa v určitých hraniciach, 
rovnoprávnosť so všetkými národmi mocnárstva, vlastný snem, správa, úradný 
jazyk

• Petičné hnutie na jeseň 1849
• Masové vyjadrenie vôle Slovákov oddeliť sa od Uhorska – slovenská korunná 

krajina
• Neúspech – obnova centralizmu, ponechanie Slovenska v Uhrosku



Občiansky štát a moderné právo

Memorandum národa slovenského (6.-7.6.1861, 
Martin)

• Oživenie národnostných požiadaviek po páde Bachovho
absolutizmu
• Obsah Memoranda národa slovenského

• Uznanie celistvosti Uhorska a diplomatického charakteru 
maďarčiny

• Svojbytnosť slovenského národa
• Žiadosť vyčleniť Hornouhorské slovenské okolie –

autonómna jednotka v rámci Uhorska
• Zastúpenie Slovákov v oboch komorách Uhorského snemu
• Vlastné školstvo, súdna sústava a vydávanie zákonov v 

slovenčine, vytváranie národných spolkov



Občiansky štát a moderné právo
Ďalší osud Memoranda národa slovenského

• Odvetné akcie uhorskej vlády, represálie proti memorandistom
• 12.12.1861 – predloženie memoranda cisárovi (Viedenské memorandum 

slovenské spolu s Privilegiálnou listinou na zriadenie a organizáciu 
slovenského Okolia) – politická, administratívnoprávna a kultúrna 
autonómia, prvý návrh ústavy Slovenska ako štátneho útvaru
• Historické právo (Slováci = najstarší obyvatelia), prirodzené právo, 

pozitívne právo (cisárov reskript z 21.7.1861 – politická emancipácia národov 
Uhorska), národno-teritoriálna zásada (územie obývané Slovákmi)

• Krajinské zhromaždenie – normotvorné (štatúty), kreačné a kontrolné 
právomoci

• Stály krajinský výbor – výkonný orgán
• Vlastná správa územia (predseda, krajinská rada, okresní náčelníci)
• Sústava súdnictva (obecné, okresné a hlavný súd v B. Bystrici)

• Panovník ho odovzdal Ríšskej rade, tá uhorskej dvorskej kancelárii a tá 
uhorskému miestodržiteľstvu – označené ako protiústavné a odložené ad 
acta


